
Instrução Técnica Conclusiva 04093/2016-1

Processo: 04187/2015-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Descrição complementar: Regular.
Exercício: 2014
Criação: 23/11/2016 01:16
Origem: SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas

 

 

Proc. TC 4.187/2015 
Fl. 210 
Rubrica _____________ 
Mat. 203.131 
 

 

 

 

 

 

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy 

VENCIMENTO: 31/12/2016 

RESPONSÁVEL: Amanda Quinta Rangel 

RELATOR: Auditora MÁRCIA JACCOUD FREITAS, em substituição ao 
  Conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA DO SOUZA 

 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pela Prefeita Municipal, 

Sra. Amanda Quinta Rangel, ordenadora de despesas, no exercício de suas funções 

administrativas na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, no exercício de 

2014. 

Realizada a Análise Inicial de Conformidade 487/2015 (fls. 5/8), sugeriu-se 

considerar não prestadas as contas anuais, tendo a Exma. Conselheira Relatora 

determinado a Notificação da Sra. Amanda Quinta Rangel, conforme Decisão 

Monocrática Preliminar n. 1.845/2015, para que encaminhe os arquivos faltantes e 

corrija os arquivos que apresentam inconsistências, atendendo ao previsto na 

Instrução Normativa TC nº 28/2013. 
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Em atenção ao Termo de Notificação n. 2.907/2015, a Sra. Amanda Quinta Rangel, 

apresentou os documentos solicitados, conforme protocolo n. 67497/2015-3. 

Na sequência, após apreciação das peças e demonstrativos encaminhados, foi 

realizada a análise da PCA e emitido o Relatório Técnico Contábil 

RTC 181/2016 (fls. 29/42), no qual se opinou pelo chamamento da Sra. Amanda 

Quinta Rangel, por meio de citação, a prestar esclarecimento à questão suscitada, 

dando origem à Instrução Técnica Inicial 550/2016 (fl. 43), e na sequência, à 

Decisão Monocrática Preliminar 00914/2016-4, o que se procedeu pelo  

Termo de Citação 00865/2016-4. 

Em atenção ao Termos de Citação, foi apresentada defesa  

(Protocolo 14061/2015-2) e o processo encaminhado a esta Unidade Técnica para 

análise conclusiva, efetuada a seguir. 

 

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1 3.6.1 DIFERENÇA ENTRE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REGISTRADA NA 

CONTABILIDADE E AQUELES DEMONSTRADOS NOS EXTRATOS 

BANCÁRIOS. 

 

Base legal: art.85 da Lei 4.320/64 

 

Por meio do arquivo digital 03-31- EXTBAN foi possível verificar fisicamente a 

movimentação financeira através dos extratos bancários e dos registros contábeis de 

cada conta. 

O arquivo digital 03-32-TVDISP, trouxe uma planilha sintética demonstrando as 

contas bancárias e os respectivos saldos bancário e contábeis, e a diferença entre 

banco e contabilidade. Assim observamos que houve um valor a maior registrado na 

contabilidade de R$ 104.863,58 quando comparado com o somatório dos extratos 

bancários. O gestor traz, para a ocorrência de tais divergências, justificativas 

conforme se observa da tabela 06. 
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No entanto, não consta dos autos, os estornos nos extratos das contas bancárias e 

demais documentos que demonstre a regularidade que segundo consta do histórico 

se deram por lançamento indevido pelo banco, cobrança indevida pelo banco, 

bloqueio judicial, débito em duplicidade a ser restituído, tarifa cobrada 

indevidamente, Valdinei Costa Longa?, resgate da conta 7.973.852-A para a conta 

7.073852. 

Dessa forma se faz necessário que o gestor faça constar dos autos os documentos 

que comprovem os lançamentos bancários e contábeis que encerrem com as 

inconsistências contábeis e bancárias ocorridas, de modo que tanto a conta banco 

quanto a contabilidade possam expressar valores reais. 

 

Tabela 06 – Recorte parcial do arquivo digital 03-32-TVDISP 

 
 

 

Justificativas apresentadas (Protocolo 12472/2016-8): 

Diante do presente indicativo de irregularidade a justificante apresentou a seguinte 

argumentação: 

 

A despeito do achado mencionado no Item 3.6.1 temos a esclarecer que ao 

conferir os extratos bancários com as respectivas conciliações bancárias, 

verificamos que existe uma diferença, conforme tabela abaixo: 
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Na Conta: 7.858-1 - Banco do Brasil S/A, a diferença de R$ 89.234,03 (oitenta e 

nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e três centavos) refere-se a um débito de 

folha de pagamento realizado em duplicidade no dia 30/12/2014, que foi 

regularizado pelo banco no dia 14/01/2015, conforme documento em anexo. 

(anexo I); 

Na Conta: 71.084-9- Banco do Brasil S/ A, existe um bloqueio judicial desde 

2013 no valor de R$ 2.112,27 (dois mil, cento e doze reais e vinte e sete centavos, 

que até o presente momento não foi regularizado, mas, no decorrer do ano de 

2016, vamos fazer o ajuste contábil para regularizar essa conta. (anexo 11); 

Na Conta: 8.545-6 - Banco do Brasil S/A, foi realizado um pagamento ao Detran 

a maior no valor de R$ 668,43 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e 

três centavos) no mês de setembro de 2014, e o Detran restituiu a PMPK em 

várias parcelas: a primeira, foi creditado na conta em 19/11/2014 no valor de 

R$ 396,15 (trezentos e noventa e seis reais, e quinze centavos); a segunda, em 

26/05/2015 no valor de R$ 145,11 (cento e quarenta e cinco reais e onze 

centavos); e a terceira foi creditado em 04/12/2015 no valor de R$ 145,11 (cento e 

quarenta e cinco reais e onze centavos). Porém o Detran creditou a maior 

R$ 17,94 (dezessete reais e noventa e quatro centavos), porque o valor correto 

restante seria de R$127,17 (cento e vinte e sete reais e dezessete centavos). 

Dessa forma, a PMPK emitiu um talão de n° 1535/2015 no valor de R$ 17,94 

(dezessete reais e noventa e quatro centavos). ( anexo 111); 

Na Conta: 24.680.597- Banco do Brasil S/A, o banco debitou tarifas 

indevidamente no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) que foi regularizado 

no mês seguinte. (anexo IV); 
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Na Conta: 7.973.852- Banco do Banestes S/A 

• Foi debitado o valor de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) referente 

duas OBM's no dia 30/12/2014, uma no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e 

outra no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) porém essas OBM's 

não foram contabilizadas e o banco creditou esse valor à conta no dia 

02/01/2015 porque as mesmas expiraram; 

• Foi emitido um cheque de n° 3554 em favor do credor: Sr. Valdinei Costalonga, e 

o mesmo ficou em trânsito, regularizado no mês de janeiro/2015. (anexo V). 

 

 

Análise: 

Conforme transcrito, a justificante apresenta quadro onde informa a origem das 

divergências observadas entre registros contábeis e bancários, no total de 

R$ 104.863,58, apontando detalhadamente suas regularizações no decorrer do 

exercício de 2015, exceto pela conta Banco do Brasil S/ A, agência 3688-9, 

n. 71.084-9. 

Dando suporte a tais argumentos, foram trazidas cópias de conciliações e extratos 

bancários às fls. 59/206. 

Da sua análise, pode-se verificar a regularização das diferenças relativas às contas 

Banco do Brasil S/A, ns. 7.858-1, 8.545-6, 24.680.597 e 7.973.852, conforme 

extratos às fls. 70, 126/155, 169 e 196/198. 

Embora tenha restado uma divergência no valor de R$ 2.112,27, relativa à conta 

Banco do Brasil S/A, n. agência 3688-9, n. 71.084-9, a justificante se compromete a 

promover sua regularização até o encerramento do exercício financeiro de 2016. 

Ademais, há que se ponderar quando à sua pouca relevância diante dos valores 

aqui tratados. 

Assim, por todo o exposto, sugere-se que o presente item seja considerado 

regular. 
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3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a 

sugerir que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Presidente 

Kennedy, de responsabilidade da Senhora Amanda Quinta Rangel, relativamente 

ao exercício de 2014, seja julgada REGULAR, com base no art. 84, inciso I, alínea 

“d”, da Lei Complementar 621/2012. 

 

Vitória/ES, 23 de novembro de 2016. 

 
 
 
André Lúcio Rodrigues de Brito 
Auditor de Controle Externo 
Matrícula 203.131 
SecexContas 
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